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 ًَدط:

تٓؿظ ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ ايكٓٛدٞ يف ٚضط ايكسٕ ايجاْٞ عػس يًٗذس٠ 

ؾٝ٘ ضساز املػٍٛ ٚأغسم ؾٝ٘ ضساز اإلْهًٝص بهٌ ١ُٖٓٝ ٚضٝطس٠ ؾّسقت  ايرٟ اْطؿأ

ٚسد٠ املطًُني ٚغّتتت ًَّتِٗ ٚتسنْتِٗ يف ظ١ًُ ٚدٌٗ ٚنؿس ٚغسى ٚبدع١. 

ٚدعًتٗا تتدر ايطكٛع ٚايعادات غرياإلضال١َٝ. ٚسجتٗا ع٢ً االعتٓام بايعبٛد١ٜ ٚايرٍ 

ّٛ يت إىل أخس٣ ؾك١ٝٗ خالؾ١ٝ. ؾػّد ٚاملٗا١ْ. ْٚتٝذ١ يريو تعّكدت َطا٥ٌ األ١َ ٚحت

صدٜل سطٔ خإ ٦َصزٙ ملكاَٚتٗا بٛاضط١ تأيٝـ ايهتب ٚإْػا٤ املدازع ٚاملهتبات 

 ع٠ٛ ٚاإلزغاد إىل ايدٜٔ اذتٓٝؿٞ.ٚايد

 ايهًُات املؿتاس١ٝ:

ايكسإٓ ٚايط١ٓ ٚايؿك٘ ٚايطري٠ ٚاألدب ٚايطٝاض١ ٚايتازٜخ ٚاملدطٛط١ ٚاملدازع 

 ا٥ص.ٚاملهتبات ٚايتٛشٜع ٚادتٛ

  َكد١َ:

تعًِ ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ ٚتجكـ ٚتؿك٘ ٚصتح بػصاز٠ عًُ٘ ٚضع١ اطالع٘ 

ٚذنا٤ ؾؤادٙ ٚضسع١ قًُ٘ يف إٔ خيسز َٔ ادتٌٗ ٚايؿكس ٚاالضتعُاز ؾكد تٛد٘ ضتٛ 

تضٓٝـ ٚتأيٝـ ايهتب اإلضال١َٝ ٚايعسب١ٝ ٚاألدب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ادت١ًًٝ اييت ٜبًؼ عددٖا 

؛يف ايعسب١ٝ ضت١ ٚمخطٕٛ نتابا يف يػات ثالخبا تكسٜبا َا٥تني ٚاثٓني ٚعػسٜٔ نتا

تكسٜبامبا ؾٝٗا مخط١ نتب ٚشتطٛطتإ تتعًل باألدب ايعسبٞ ٚايبك١ٝ ايباق١ٝ يف 

 ايؿازض١ٝ ٚاألزد١ٜٚ.

ايتؿطري ٚاذتدٜح ٚايؿك٘ ٚاألصٍٛ ٚايتازٜخ ٚايط١ٓ ٚايعكا٥د َٚكاز١ْ أّيـ يف 

ٖا َا حيتٌ ايضداز٠ َجٌ "أظد ايعًّٛ" رياألدٜإ ٚايطري٠ ايٓب١ٜٛ ٚأمسا٤ ايسداٍ ٚغ

يعًُا٤ ٚايؿغال٤ اايؿهس١ٜ املُتاش٠ ٚأقٛاٍ ايك١ُٝ ٚايرخا٥س ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ  ايرٟ جيُع

 املؿٝد٠ املُتع١ املتٓٛع١ بايتشًٌٝ ٚاملٓاقػ١. ايكدا٢َ ادتدد

نإ ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ يف أسطٔ اذتاٍ ٚايسخا٤ َػتػال بايعًِ 

                                                           


 ، اهلٓد.ْٝٛ دهلٞداَع١ دٛاٖسالٍ ْٗسٚ، ؾسٜك١ٝ، َسنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاإل ،باسح يف ايدنتٛزاٙ 
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٢ً ايتأيٝـ ٚايتضٓٝـ داَعا بني ايسٜاضتني ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ َٛيعا ٚاملطايع١ َهبا ع

بايهتاب١ ٜهتب مثإ صؿشات َٜٛٝا ع٢ً األقٌ ست٢ يف شَإ استالي٘ َٓضب اذته١َٛ 

 ٚنإ ٜكٍٛ:

"إْ٘ ٜػعس باملسض يف ّٜٛ الٜكّٛ ؾٝ٘ باملطايع١ أٚ بايتشسٜس"
1
. 

ناْت أْاًَ٘ تتشسى نأْٗا َػػٛي١ بايهتاب١ عٓد َا اغتد ب٘ املسض ٚأعٝاٙ  "ٚقد

ايعالز"
2
. 

بدأ ايٓٛاب ٜؤيـ ايهتب َٓر بدا١ٜ تعًُٝ٘ ؾكد سّسز بعض ايهتب ٚاذتٛاغٞ بٝدٙ 

يف أصٍٛ ايدٜٔ" يإلَاّ ٚتسدِ "ٜٓتبٗات" البٔ سذس املهٞ ٚ"سبٌ املتني" ٚ"األزبعني 

ايػصايٞ إىل األزد١ٜٚ بٝدٙ ٚسّسز غسسا شتتضسا يـ"شتتضس املٝصإ" يف ايًػ١ ايعسب١ٝ
3.

 

ٚمحٌ ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ ع٢ً ْؿكات٘ َؤيؿات عسب١ٝ ١َُٗ ْادز٠ َٔ 

ـ ؾٓطخ ٚاغرت٣ 5885ٖأطساف بالد اذتذاش ٚايُٝٔ ٚايبضس٠ ٚغريٖا. ٚقضد اذتر عاّ 

عددا َٔ ايهتب يف ايؿٕٓٛ املدتًؿ١. ٚنإ ٜكغ٢ َععِ أٚقات٘ يف ايبشح عٔ نتب 

اذتدٜح. ْٚتٝذ١ يريو أصبشت َهتبت٘ غ١ٝٓ بايٓٛادز املتٓٛع١ اييت تتعًل بايكسإٓ 

ٚايط١ٓ ٚايتازٜخ ٚايطري ٚاألصٍٛ ٚايؿٕٓٛ األدب١ٝ ٚايتضٛف ٚغريٖا قًُا ٜتؿل َجًٗا 

ألسد َٔ ايعًُا٤
4
ٚؾّسؽ ايٓٛاب بعض ايعًُا٤ يٝدّزضٛا ٜٚؤّيؿٛا ست٢ خازز بٗٛباٍ َِٚٓٗ  .

ِّٟ ٚستُد ضعٝد ايبٓازضٞ ٚستُد بٔ أمحد ايطْٛهٞ  .أبٛاملهازّ ستُد عًٞ امَل

ؿٗا قاّ صدٜل سطٔ خإ بطباع١ عدد نبري َٔ ايهتب اييت أيؿٗا ٖٛ ٚاييت أي

ايطًـ أٜغا َٔ ايعسب ناْٛا أّ َٔ ايعذِ. ٚأعط٢ َطابع اهلٓد َٚضس ٚبريٚت أَٛاال 

ٚمما قاّ بطباعتٗا "ؾتح ايبازٟ" البٔ سذس يف بٛالم مبضس ٚ"تؿطري ابٔ طا١ً٥ يريو. 

نجري" َع نتاب٘ "ؾتح ايبٝإ" ٚنًّؿ٘ عػسٜٔ أيـ زٚب١ٝ ٚ"ٌْٝ األٚطاز" يًػٛناْٞ 

عػسٜٔ أيـ زٚب١ٝ.ٚنإ ٜٛشع ٖرٙ ايهتب زتاْا بني أٌٖ أٜغا مبضس ٚنًّؿ٘ مخط١ ٚ

ايعًِ ٚاملهتبات ايعا١َ ٚي٘ ٚنال٤ يف اهلٓد ٚيف خازدٗا باذتسَني ٚتسنٝا َٚضس 

 ٚايُٝٔ ٚاملػسب ايعسبٝألدٌ ايتٛشٜع ؾاْتؿع بٗا ايعًُا٤ يف ايعامل نً٘.

يًسٚح ٚقاّ ايٓٛاب بإصالح املكسزات ايتع١ًُٝٝ يف املدازع يهٞ تهٕٛ داَع١ 

مل ٜكتضس ع٢ً ؾتح املدازع ايػسع١ٝ بٌ ؾتح املدازع اإلضالَٞ ٚايسٚح ايعضسٟ. ٚ

ٚأٚدب تدزٜظ َاد٠ ايدٜٔ يف نًٗا ٚدعٌ ايتعًِٝ زتاْا يف  ايعضس١ٜ ٚأخس٣ صٓاع١ٝ

 نًٗا. ٚاملدازع اييت ناْت ٜعتين بٗا ٖٞ:

ض٘ . َدز4. َدزض٘ دٗاْػريٟ   3. َدزض٘ ضًُٝاْٝ٘  8. َدزض٘ بًكٝطٝ٘   5

 . َدزض٘ صدٜك6ٞ. َدزض٘ بسْظ آف ًٜٚص   5صٓعت ٚسسؾت   

أضظ ايٓٛاب صدٜل سطٔ املدزض١ األخري٠ اييت مّساٖا ع٢ً امس٘ "َدزض٘ 

صدٜكٞ". ٚنإ ٖٛ ْؿط٘ ٜساقبٗا ٜٚتشٌُ ْؿكاتٗا ًٜٚكٞ دزٚضا ؾٝٗا. ٚنإ عدد 

ايطالب ؾٝٗا َا٥تني تكسٜبا
5

مل ٜتدر ايدٜٔ ٚض١ًٝ يًُعاش قط. ٚ
6

. ٚنٝـ؟ ٚقد زؾض 
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قبٍٛ أ١ٜ تسن١ َٔ َرياخ أبٝ٘ َٔ ايٓكٛد ٚايعكازات ع٢ً عداَت٘ شٖدا ٚتٛزعا بعد إٔ 

 .7حتٍٛ إىل َرٖب أٌٖ ايط١ٓ

ؾهإ َٔ  ايٓٛاب صدٜل سطٔ بعكد َٓاؾطات ع١ًُٝ َٓٗا سؿغ اذتدٜح.ٚأعًٔ 

إال  حيؿغ صشٝح ايبدازٟ ٜأخر أيـ زٚب١ٝ َٚٔ حيؿغ بًٛؽ املساّ ٜأخر َا١٥ زٚب١ٝ

 .8أْ٘ تٛيف بعد اإلعالٕ خبُط١ عػس َٜٛا

هلٓد َٚٔ خازدٗا إىل بٗٛباٍ اييت ٚبطبب ذيو زسٌ طًب١ ايعًِ َٔ أضتا٤ ا

اشدٖست ٚصازت نعب١ يًعًِ آْراى ؾاضتؿادٚا سل االضتؿاد٠ ثِ اْتػسٚا ْٚػسٚا ايعًِ 

 ٚايعٌُ بايط١ٓ.

ٚال غو يف إٔ ايٓٛاب صدٜل سطٔ نإ َٔ ايعًُا٤ األؾاعٌ ؾكد دزع ايًػ١ 

ايتأيٝـ ٚايرتمج١ يف ايعسب١ٝ ٚآدابٗا ٚأتكٓٗا ٚثّساٖا خبدَات٘ ادت١ًًٝ ايًػ١ٜٛ ٚاألدب١ٝ ب

ايًػات ايعسب١ٝ ٚايؿازض١ٝ ٚاألزد١ٜٚ. ٚأضِٗ يف نٌ باب َٔ ايعًِ ٚايؿٔ. ٚبسع ٚؾام 

َعاصسٜ٘ بهجس٠ َؤيؿات٘. ٚيف ايططٛز ايتاي١ٝ بعض َا أيؿٗا يف ايًػ١ ايعسب١ٝ أٚ عٔ 

 ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا:

 أَا َا أيـ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا ؾٗٞ نُا ًٜٞ:

 عسبٞإْػا٤  -

 ايبًػ١ يف أصٍٛ ايًػ١ -

 تهشٌٝ ايعٕٝٛ بتعازٜـ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ -

 ايعًِ ارتؿام َٔ عًِ االغتكام -

 ترٖٝب غسح تٗرٜب -

 زبٝع األدب -

 ايطشاب املسنّٛ يف بٝإ أْٛاع ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ -

 غضٔ ايبإ املٛزم مبشطٓات ايبٝإ -

 ٚاملٛيد ٚايدخٌٝ ٚاألغالطيـ ايكُاط ع٢ً بعض َا اضتعًُ٘ ايعا١َ َٔ املعسب  -

 ايٛغٞ املسقّٛ يف بٝإ أسٛاٍ ايعًّٛ املٓػٛز َٓٗا ٚاملٓعّٛ -

 تضسٜـ ايسٜاح تسمج١ َساح األزٚاح )يف ايضسف( -

 صاؾٝ٘ غسح ناؾٝ٘ )يف ايضسف( -

 املٌٓٗ ايعرب ايضايف غسح َٓٗر ايبٝإ ايػايف -

 ْػ٠ٛ ايطهسإ َٔ صٗبا٤ ترناز ايػصالٕ -

 ايتازٜخ ٚايطري ؾٗٞ نُا ًٜٞ:ٚأَا َا أيـ يف 

 أظد ايعًّٛ أٚ دا٥س٠ املعازف اإلضال١َٝ )يف ثالخ زتًدات( -

 ايتاز املهًٌ َٔ دٛاٖس َآثس ايطساش اآلخس ٚاألٍٚ -

 زٜاض ادت١ٓ يف تسادِ أٌٖ ايط١ٓ -

 اذتط١ يف ذنس ايضشاح ايطت١ -

 خب١ٝ األنٛإ يف اؾرتام األَِ ع٢ً املراٖب ٚاألدٜإ -
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 ضدٜل إىل ايبٝت ايعتٝلزس١ً اي -

 َساتع ايػصالٕ يف ترناز أدبا٤ ايصَإ -

 ٚأَا َا أيـ يف عًِ ايتؿطري ٚاذتدٜح ؾٗٞ نُا ًٜٞ:

 ؾتح ايبٝإ يف َكاصد ايكسإٓ -

 ايطساز ايٖٛاز يف غسح شتتضس صشٝح َطًِ ابٔ اذتذاز -

 ؾتح ايعالّ بػسح بًٛؽ املساّ -

 ايسٚض ايبطاّ َٔ تسمج١ بًٛؽ املساّ -

 زبعٕٛ سدٜجا َتٛاتس٠أ -

 ْصٍ األبساز بايعًِ املأثٛز َٔ األدع١ٝ ٚاألذناز -

 سغسات ايتذًٞ َٔ ْؿشات ايتذًٞ ٚايتدًٞ -

 َجري ضانٔ ايػساّ إىل زٚعات داز ايطالّ -

 ٜكع١ أٚىل االعتباز ؾُٝا ٚزد َٔ ذنس ايٓاز ٚأٌٖ ايٓاز -

 ايدٜٔ ارتايط )يف زتًدٜٔ( -

 د شٜاد٠ ايعًِ ع٢ً أسادٜح املػها٠ايسمح١ املٗدا٠ إىل َٔ ٜسٜ -

 اذتسش املهٕٓٛ َٔ يؿغ املعضّٛ املإَٔٛ -

 ٚأَا َا أيـ يف ؾك٘ ايط١ٓ ؾٗٞ نُا ًٜٞ:

 ٌْٝ األَاْٞ بػسح شتتضس ايػٛناْٞ -

 ذخس احملت٢ َٔ آداب املؿيت -

 ظؿس ايالدٞ مبا جيب يف ايكغا٤ ع٢ً ايكاعٞ -

 ٚأَا َا أيـ يف ايعكا٥د ؾٗٞ نُا ًٜٞ:

 تكاد ايسدٝح يف غسح االعتكاد ايضشٝحاالْ -

 قطـ ايجُس يف بٝإ عكٝد٠ أٌٖ األثس -

 قضد ايطبٌٝ إىل ذّ ايهالّ ٚايتأٌٜٚ -

 ادتٛا٥ص ٚايضالت َٔ مجٝع األضاَٞ ٚايضؿات -

 اإلذاع١ ملا نإ َٚا ٜهٕٛ بني ٜدٟ ايطاع١ -

 سضٍٛ املأٍَٛ َٔ عًِ األصٍٛ -

 تسمج١ غسع١ اإلضالّ -

  غسح ايعكا٥دبػت١ ايسا٥د يف -

 سذر ايهسا١َ يف آثاز ايكٝا١َ -

 املكاي١ ايؿضٝش١ يف ايٛص١ٝ ٚايٓضٝش١ -

 ٚأَا َا أيـ يف ايتضٛف ٚايطًٛى ؾبعغٗا نُا ًٜٞ:

 قطع األٚصاٍ تسمج١ قضس اآلَايٞ -

 ٚأَا َا أيـ يف ايتكًٝد ٚاالدتٗاد ؾٗٞ نُا ًٜٞ:

 االقًٝد ألدي١ االدتٗاد ٚايتكًٝد -
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  اإلزغاد إىل تسى ايتكًٝد ٚاتباع َا ٖٛ األٚىلايطسٜل املج٢ً يف -

 ادت١ٓ يف األض٠ٛ اذتط١ٓ بايط١ٓ -

 ٚأَا َا أيـ يف املٓاقب ؾٗٞ نُا ًٜٞ:

 ايه١ًُ ايعٓرب١ٜ يف َدح خري ايرب١ٜ -

 املٛعع١ اذتط١ٓ مبا خيطب يف غٗٛز ايط١ٓ -

 ٚأَا َا أيـ يف ايطٝاض١ ؾٗٞ نُا ًٜٞ:

 اإلَا١َ إنًٌٝ ايهسا١َ يف تبٝإ َكاصد -

 ايعرب٠ مبا دا٤ يف ايػصٚ ٚايػٗاد٠ ٚاهلذس٠ -

 ٚأَا َا أيـ يف األخالم ؾٗٞ نُا ًٜٞ:

 ختسٜر ايٛصاٜا َٔ خباٜا ايصٚاٜا -

 سطٔ األض٠ٛ مما ثبت َٔ اهلل ٚزضٛي٘ يف ايٓط٠ٛ -

ٖرا ٚقد أؾسد ايعال١َ بايهتاب١ عٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا ؾذا٤ بـ"ايبًػ١ يف أصٍٛ 

َٔ أِٖ ايهتب يف عًِ ايًػ١ َٚٔ أْؿعٗا ٚأْؿطٗا ٚأبدعٗا. ؾاملكد١َ يف ٚصـ  ايًػ١". ٖٚٛ

ايًػ١ ٚتعسٜؿٗا ٚبعض َبادئ ٖرا ايعًِ. ٚايباب األٍٚ يف عًّٛ ايًػ١ َٚا ٜتعًل بٗا 

ٜٚٓشضس يف مخطني َطأي١. ٚايباب ايجاْٞ يف ذنس ايهتب املؤيؿ١ يف عًّٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ 

ع٢ً تستٝب سسٚف املعذِ َٔ األيـ إىل ايبا٤. ٚارتامت١  ٚايؿازض١ٝ ٚايرتن١ٝ ٚاهلٓد١ٜ

يف بٝإ إعذاش ايكسإٓ ٚايعًّٛ املطتٓبط١ َٓ٘. ٚيف األخري تكسٜغ ايػٝخ سطني بٔ 

 ستطٔ ايُٝين.

ٚدا٤ بهتاب "ايعًِ ارتؿام يف عًِ االغتكام". ٚعّسف ؾٝ٘ االغتكام يػ١ 

. ٚذنس ايكغاٜا األخس٣ ٚاصطالسا ثِ قّطِ عًِ االغتكام إىل أقطاّ َع األَج١ً

املتعًك١ باالغتكام. ٚمجع ؾٝ٘ َا أْتذت٘ ايعكٍٛ ايبػس١ٜ ٚأذتل َا بًػ٘ عكً٘ َٔ خالٍ 

 ايدزاضات ايٛاضع١.

ٚدا٤ بهتاب "غضٔ ايبإ املٛزم مبشطٓات ايبٝإ". ٚتٓاٍٚ ؾٝ٘ َٛعٛع ايبدٜع. 

ٝض ٚإتكإ ٚأبسش ؾٝ٘ بدٜع ايًطإ اهلٓدٟ َع اإلعاؾ١ إىل صٛت ايهٛنال٤ بهٌ تًد

ّٝٔ ؾٝ٘ ؾغا٥ٌ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚممٝصاتٗا  ٚبأضًٛب زغٝل خاٍ َٔ ايطذع ٚايرتادف. ٚب

ع٢ً ضا٥س ايًػات َع اإلغاز٠ ارتاص١ إىل ايًػ١ ايؿازض١ٝ ٚايطٓطهسٜت١ٝ. ٚذنس ايهتب 

 املدتض١ بعًِ ايبدٜع أخريا.

يف  ٚدا٤ بهتاب "ْػ٠ٛ ايطهسإ َٔ صٗبا٤ ترناز ايػصالٕ". ٚعّسف ؾٝ٘ ايعػل

ع٤ٛ أقٛاٍ ايطًـ. ٚذنس يف ؾضٌ يف أضباب ايعػل ٚعالَات٘ أغٝا٤ عدٜد٠ ستبب١ َٓٗا 

عالَات ايعاغكني ٚايعاغكات. ٚذيو بأضًٛب ممتع ددا ٜسغب يف ايعجٛز عًٝٗا نٌ غاب 

ٚغاب١. ٚذنس يف ارتامت١ أعغا٤ املعػٛق١ َكتبطا َٔ نتاب "َسآ٠ ادتُاٍ" يًطٝد غالّ 

ٟ ٚصـ ؾٝ٘ نٌ عغٛ َٔ أعغا٤ اذتطٓا٤ ٚصٓع َسأ٠ ٜٓطبع عًٞ آشاد ايبًػساَٞ اير

ؾٝٗا بدٕ ايعرزا٤ َٔ ايسأع إىل ايكدّ ٚأبدع يف تػبٝٗاتٗا ٚاضتعازاتٗا ؾإْ٘ ٚصـ 

ايغؿري٠ ٚادتب١ٗ ٚاذتادب ٚايعني ٚاهلدب ٚايًشغ ٚايهشٌ ٚاألْـ ٚايؿِ ٚايػؿ١ 
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ٚايرقٔ ٚاألذٕ  ٚايجػس ٚايتبطِ ٚايًطإ ٚاذتدٜح ٚايسعاب ٚارتد ٚايعسم ٚارتاٍ

ٚايكسط ٚادتٝد ٚايطٛم ٚايجدٟ ٚايٛغاح ٚايكًب ٚايطاعد ٚايطٛاز ٚايٝد ٚايعؿس ٚاذتٓا٤ 

ٚارتضس ٚايطس٠ َٚا حتت ايطس٠ ٚايسدف ٚايطام ٚايسدٌ ٚارتًداٍ ٚايكا١َ ٚاملٝظ 

ٚنريو ايًباع األبٝض ٚاألمحس ٚاألصؿس ٚاألضٛد ٚاألخغس ٚاألشزم ٚايًباع 

املضٓدٍ
9
. 

ٚدا٤ بهتاب "يـ ايكُاط ع٢ً تضشٝح بعض َا اضتعًُت٘ ايعا١َ َٔ ايعسب 

ٚايدخٌٝ ٚاملٛيد ٚاألغالط". ٖٚٛ َٛعٛع قًُا تٓاٚي٘ ايهتاب اهلٓٛد. ٚقد قاّ صدٜل سطٔ 

ع٢ً أيط١ٓ ايعٛاّ ٚاْتػست بايؿشط عٔ ايهًُات ٚايتعابري ٚاألَج١ً ايطا٥س٠ اييت دست 

ؾِٝٗ. ٚالٜبادز إىل أذٖإ ايٓاع ست٢ ارتٛاظ َِٓٗ أْٗا نًُات ال أصٌ هلا بايعسب١ٝ 

ٚال صش١ ٚال أصٌ هلا يف ايكٛاَٝظ ٚال ضٓد هلا يف ايًػ١ ٚاألدب إال أْٗا أصبشت زا٥ذ١ 

ِٖ ْٚايت قبٛال. َٚٔ ايػسٜب ددا إٔ املجكؿني أٜغا ٜتشدثٕٛ بايًػ١ ايعا١َٝ إذا 

ٜتشدثٕٛ ؾُٝا بني ايعسب ٚايبعض ٜؿتدس بٗرٙ ايًٗذات إال أِْٗ إذا نتبٛا أٚ أيكٛا 

ارتطب ٚايدزٚع ؾًِ ٜطتددَٛا ايعا١َٝ ٚال األيؿاظ ايٓادز٠ ايػاذ٠ ٚال األيؿاظ 

ايدخ١ًٝ ٚاملٛيد٠ ٚإٕ األَري صدٜل خإ نأسد احملاَني يًػ١ ايؿضش٢ ؾكد قاّ بؿسش 

ٚتكدِٜ نًُات ٚتعبريات صشٝش١ َكابٌ ذيو أيؿاظ ٚنًُات ٚبتشدٜد أخطا٤
10
. 

ٚدا٤ بـ"زبٝع األدب". ٖٚٞ شتطٛط١ غري َطبٛع١ ست٢ اآلٕ سطب عًُٞ 

َٚٛدٛد٠ يف َهتب١ ايعال١َ غبًٞ ايٓعُاْٞ بدازايعًّٛ ايتابع١ يٓد٠ٚ ايعًُا٤ بًهٓاؤ 

عال١َ صدٜل سطٔ خإ سٍٛ األدب عا١َ . ٖٚٞ تتغُٔ آزا٤ اي5448باهلٓد بسقِ 

ٚاملساض١ً ٚؾٔ املهاتب١ خاص١. ٚاملكد١َ يف بٝإ ايتُٓٝل ٚايتطذٝع يف املساضالت. 

ٚايؿضٍٛ يف بٝإ َبادئ ايسضاي١ ٚذنس َا جيب ع٢ً املسضٌ إٔ ًٜتصّ ب٘ َٔ سطٔ 

اىنتاب١ ايسضاي١ ٚذنس مناذز َٔ ايسضا٥ٌ أزضًت إيٝ٘ أٚ إىل ايعًُا٤ األؾاعٌ آْر
11.

 

ٚيًعال١َ شتطٛط١ أخس٣ َٛدٛد٠ يف املهتب١ ايعا١َ بدازايعًّٛ ايتابع١ يٓد٠ٚ 

. ٖٚٞ يف ؾٔ األدب ايعسبٞ. ٖٚٞ تدٍ ع٢ً إٔ ايٓٛاب صدٜل 5468ايعًُا٤ بًهٓاؤ بسقِ 

ا ٚالتٓطٟٛ سطٔ خإ نإ الحيب تصٜني ايهالّ بهًُات َرتادؾ١ َٚتذاْط١ ال ستٌ هل

ع٢ً َعإ. ٚنإ ٜٗتِ باملعاْٞ أنجس َٔ ايتالعب باأليؿاظ ٚايهًُات يف املساضالت 

ٚايهتابات األخس٣
12
. 

ٜٚبدٚ َٔ َطايع١ َؤيؿات٘ إٔ نال َٓٗا داَع عًُٝا ٚؾٓٝا َٚعسؾٝا ؾُجال ّأيـ 

َٔ أدٛد ايتؿاضري َٔ ريٙ اآلٕ ٚأصبح ممٔ ٜعّد تؿط "ؾتح ايبٝإ يف َكاصد ايكسإٓ"

 ٜػين عٔ مجٝع ايتؿاضري ٚالتػين مجٝعٗا عٓ٘.. ٖٚٛ سٝح املاد٠ ٚايبٝإ ٚاملع٢ٓ ٚايؿهس

ٖرا ايتؿطريخري َٔ تؿطريايػٛناْٞ ٚأؾٝد ألٕ َؤيؿ٘ أخر :"ستُد َٓريآغاؾكد قاٍ 

شبد َا يف تؿطريايػٛناْٞ ٚشاد عًٝ٘ أغٝا٤نجري٠ ؾهإ أمجع ٚأٚضع ٚأنجس 

٥ًٝٝات ٚادتديٝات ".ٚنٝـ ال؟ ٚقد اْتٗر ؾٝ٘ َٓٗذا ضًؿٝا أثسٜا خايٝا عٔ اإلضساؾا٥د٠

 .املرٖب١ٝ ٚايهال١َٝ
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ػ١ ايعسب١ٝ بٝتا قاهلا بايً 878ٚنإ غاعسا يٝظ َطبٛعا. ٜبًؼ عدد أبٝات٘ 

املٛعع١ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚيف َدح ايٓيب َٚععُٗا  ٚايًػ١ ايؿازض١ٝ ٚايًػ١ األزد١ٜٚ.

قًًٝٗا يف ايػصٍ ٚغري ذيو. ٚقسض يف َدح ايٓيب ص٢ً اهلل ٚ ايبايػ١. ه١ُاذتط١ٓ ٚاذت

 عًٝ٘ ٚضًِ قضٝد٠ غٗري٠ ٖٚٞ "ايكضٝد٠ ايعٓرب١ٜ يف َدح خري ايرب١ٜ".

ٚاختاز ايٓٛاب يف أغعازٙ أضًٛبا صعبا أسٝاْا ٚضٗال أخس٣ نُا اختاز أضًٛبا 

 ا قاٍ يف املدٜح ايٓبٟٛ:عًُٝا ساَال َبادئ األخالم اذتط١ٓ ٚاملهازّ ايعًٝا. ٚمم

 نٝـ األصٍٛ إىل َٓاشٍ طٝب١

 ؾٝٗا ملؿتكس سضٍٛ زدا٤

 إْٞ عػكت ع٢ً إقا١َ طاب١

 ؾُت٢ أؾٛش ظ١ٓ ايدْٝا٤

 ْؿطٞ ايؿدا٤ يرتب١ قدض١ٝ

 ؾٝٗا ْيب ضٝد ايبطشا٤

 َاذا ٜكسب يف َدحيو َادح

 عذص املٛصـ عٔ بٝإ ثٓا٤

بٌ ٖٞ َٓتػس٠ يف طٝات  –سطب عًُٞ  –ٚملا ٜتِ تدٜٚٔ أغعازٙ ست٢ اآلٕ 

 ايهتب.

سّكا ْاٍ ايطٝد سع٠ٛ يد٣ ايهباز ٚايضػاز ٚاألٚضاط ايبػس١ٜ ؾُدسٛٙ يف 

َكاالتِٗ ٚتكازٜعِٗ َٚٓش٘ ايطًطإ عبداجملٝد خإ "ايٛضاّ اجملٝدٟ" نعال١َ يًعص 

ٚايٛقاز ٚقاّ بطبع مجٝع تكازٜغ ايٓعِ ٚايٓجس َع سهِ خًٝؿ١ املطًُني ايطًطإ 

عبداجملٝد خإ
13
. 

ْٚعسا هلرٙ املطاعٞ ادت١ًُٝ يف إسٝا٤ ايط١ٓ ٚإغاع١ ايهتب ايد١ٜٝٓ ْٚػس 

ايعًّٛ ايػسع١ٝ ٚايعًّٛ األدب١ٝ ٚايعًّٛ األخس٣ يّكب٘ ايعًُا٤ بـ"اجملدد"
14

ؾكايٛا "عال١َ  

يكسإٓ ٚستٞ ايعًّٛ ايعسب١ٝ ٚبدز األقطاز اهلٓد١ٜ ايطٝد ايصَإ ٚتسمجإ اذتدٜح ٚا

صدٜل سطٔ ايبدازٟ ايكٓٛدٞ صاسب املضٓؿات ايػٗري٠"
15
. 

ٚيف ْٗا١ٜ املطاف ميهٔ يٓا ايكٍٛ إٕ ايعال١َ صدٜل سطٔ خإ قاّ بإثسا٤ ايًػ١ 

ٚايبالغ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا ع٢ً أسطٔ ٚد٘ ؾإْ٘ ٚجل نٌ باب َٔ ايًػ١ ٚاالغتكام 

ٚايبدٜع ٚاملساض١ً ٚايضسف ٚايٓشٛ ٚاإلْػا٤ ٚاملدح ٚاذته١ُ ٚاملٛعع١ ٚايػصٍ يف ايػعس 

نُا ٚجل نٌ باب َٔ ايتؿطري ٚاذتدٜح ٚايؿك٘ ٚاألصٍٛ ٚاملٓطل ٚايؿًطؿ١ ٚايتضٛف 

 ٚايطري٠ ٚايتازٜخ َٚا إىل ذيو.

 اذتٛاغٞ:

                                                           
1

 59املٓٔ، ظ:   إبكا٤ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ:  -

2
 822، ظ: 3َآثس صدٜكٞ، ز: ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ:  -
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3

 58، ظ: 8ز: املضدز ايطابل،  -

4
 بكدز َٔ االختضاز 54ّ، ظ: 8254زت١ً ايتبٝإ، أبسٌٜ،  -

5
 58ّ، ظ: 8254، َاٜٛ، املضدز ايطابل -

6
 73ضٝد عسؾإ اهلل ايٓعاَٞ: ايديٌٝ ايعسبٞ يف األدب ايعسبٞ، ظ:  -

7
 38د. أغؿام أمحد: ْؿش١ اهلٓد، ظ:  -

8
 898تسادِ عًُا٤ سدٜح، ظ: أبٛحي٢ٝ خإ ايػٗسٟٚ:  -

9
 45-42ّ، ظ: 8254ٖـ املٛاؾل أنتٛبس، 5435األ١َ، ذٚاذتذ١، صٛت زت١ً  -

10
 بػ٤ٞ َٔ ايتػٝري 42، ظ: املضدز ايطابل -

11
 بػ٤ٞ َٔ ايتػٝري 48، ظ: املضدز ايطابل -

12
 بػ٤ٞ َٔ ايتػٝريْؿظ املضدز  -

13
 بػ٤ٞ َٔ ايتػٝري 55ّ، ظ: 8254زت١ً ايتبٝإ، َاٜٛ،  -

14
 5، ظ: املضدز ايطابل -

15
 94ستُد ايؿازٚقٞ ٚستُد إمساعٌٝ: ايعسب١ٝ ٚآدابٗا، ظ:  -

 

 املضادز ٚاملسادع:

  َّطبع َريدا بازٟ ناتٝٗاز،8226أغؿام أمحد، ايدنتٛز: ْؿش١ اهلٓد، طبع١ أٚىل، عا ،ّ 

 اهلٓد.
 .أبٛحي٢ٝ خإ ايٓٛغٗسٟٚ: تسادِ عًُا٤ سدٜح ٖٓد 
  ،بٓازع، اهلٓد.8254ٖـ املٛاؾل أنتٛبس، 5435صٛت األ١َ، ذٚاذتذ١ ،ّ 
 .عبداذتٞ اذتطين: ْص١ٖ ارتٛاطس 
  ،عسؾإ اهلل ايٓعاَٞ: ايديٌٝ ايعسبٞ يف األدب ايعسبٞ، دنٔ تسٜدزع بو ضًٝس إٜٓد ببًػس

 سٝدزآباد.
 بريٚت،  –تبا٤ ايٓدٟٚ: األَري صدٜل سطٔ خإ: سٝات٘ ٚآثازٙ، داز ابٔ نجري، دَػل ستُد اد

 5999ّٖـ املٛاؾل 5482
  دهلٞ.8254َاٜٛ،  –زت١ً ايتبٝإ، َازع ْٛٝ ،ّ 
 .ستُد ايؿازٚقٞ ٚستُد إمساعٌٝ: ايعسب١ٝ ٚآدابٗا، َطبع إزغاد بو دبٛ، نايٝهٛت 
 ضت.ْرٜس أمحد ايسمحاْٞ: أًٖشدٜح اٚز ضٝا 
 .ٔايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ: إبكا٤ املٓٔ بإيكا٤ احمل 
  .ٖٞايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ: َآثس صدٜكٞ َٛضّٛ ب٘ ضريت ٚاال دا 
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